SESIMBRA NATURA PARK: REGULAMENTO PARA ACAMPAMENTOS 2020
1. ADMISSÃO
- Para a utilização do Sesimbra Natura Park (SNP), é necessário fazer o pedido de reserva, por
escrito com a antecedência mínima de 15 dias. Neste pedido tem que constar obrigatoriamente o
nome e contacto (telefone e e-mail) do/da responsável pela atividade, o número de participantes
na atividade e o programa, ainda que provisório da atividade a desenvolver, ou na sua falta
explicar o tipo de atividades a levar a efeito.
- Os pedidos de reserva efectuados só serão aceites com a indicação expressa do nome do/da
Responsável de Grupo (dirigente/animador(a)) que estará responsável pela atividade bem com
em permanente acompanhamento do grupo e que deverá ser maior de idade.
-A reserva deverá ser feita com a maior antecedência, até 8 dia antes da data do acampamento,
com 50% do valor e o envio do comprovativo do pagamento para
o info@sesimbranaturapark.pt (para garantir a data e o local/atividades pretendidas, a reserva
deverá ser efectuada com a maior antecedência possível).
- De todas as importâncias recebidas, será emitido a respectiva fatura /recibo.
- As visitas ao SNP para reconhecimento do local para acampar e /ou espaços de atividades,
poderão ser realizadas mediante marcação com os responsáveis do mesmo
(telf.+351916743979).
- Ao utilizar o SNP todos os grupos se comprometem a respeitar o presente Regulamento, bem
como as orientações dos responsáveis do SNP, durante a sua estada em campo.
- Pelo SNP poderá ser estabelecido um processo de identificação para os utilizadores, veículos e
tendas, fornecidos aquando da entrada no parque.
- Todas as entradas e estadas no SNP estão sujeitas ao pagamento de um valor diário por pessoa,
excepto “cargas e descargas”.
- À entrada do SNP o responsável pelo grupo deverá confirmar o nº de elementos em campo e
eventual entrada de outros elementos.
- À saída do SNP o responsável pelo grupo deve contactar o parque para que seja feito o
pagamento do restante valor da estadia, uma inspeção geral ao campo e proceder à saída do
SNP.
- A entrada do grupo em campo deverá ser a partir das 9h00 e a saída até as 17h00.
2. CAMPO
- As montagens de campo só são possíveis nos locais definidos para o efeito e após autorização
dos responsáveis pelo SNP, bem como a entrada e permanência de viaturas no parque.
Madeira para Construções:
- A madeira para construções deverá ser usada tendo em conta outros grupos em campo e tem
de ser utilizada no estado em que está, não podendo ser cortada ou aparada.
- As construções produzidas pelos grupos deverão ser totalmente desmontadas aquando o dia de
saída do SNP.

- A madeira para construções encontra-se empilhada e arrumada em locais especificamente
definidos para o efeito, devendo no final da atividade ser reposta da mesma forma e nos
respetivos locais donde foi retirada.
Lenha:
- Existe bastante lenha espalhada pelo campo que pode ser utilizada, com a excepção da que
está empilhada.
Natureza:
- Não é permitido maltratar, cortar ou danificar árvores, plantas ou animais. (NUNCA – colocar
pregos ou parafusos em árvores). Não é permitido mexer na cobertura natural do terreno nem
fazer buracos para enterrar lixos.
- Na deslocação dentro do SNP devem ser sempre que possível utilizados os trilhos e os
caminhos assinalados, evitando desta forma o impacto excessivo na vegetação do parque.
Lixos:
- Os lixos e detritos devem ser acondicionados em recipientes ou sacos, recolhidos,
transportados e depositados pelos grupos, nos ecopontos ou contentores de recolha, existentes
no parque.
Fogo:
- Para realizar fogueiras, na época em que estas são permitidas, a Câmara Municipal de
Sesimbra obriga a um pedido de autorização (requerimento) para realização de fogueiras em
atividade escutista, com indicação de datas e horas, pedido esse que deve ser feito com pelo
menos 15 dias de antecedência e dirigido ao Presidente da Câmara de Sesimbra
(presidencia@cm-sesimbra.pt) e com conhecimento da proteção civil (protecao.civil@cmsesimbra.pt). O requerimento pode ser baixado da página principal dos escuteiros deste site, a
partir do botão " Requerimento para Fogueiras". Na altura do acampamento, deverão ainda
informar o Corpo de Bombeiros Voluntários de Sesimbra (via 212288450) quando for iniciada e
extinta a fogueira.
- É expressamente proibido fazer fogo fora das zonas definidas e preparadas para o efeito.
- A realização de fogueiras deve ser sempre supervisionada por um responsável que garanta as
normas de segurança contra incêndios e a sua extinção deve ser assegurada antes de todas as
pessoas se afastarem do local.
Horário de Campo:
- O período de silêncio é das 00:00 horas até às 08:00 horas e o seu cumprimento é obrigatório.
Prestação de Serviço:
- Todos os grupos instalados no SNP se comprometem a ceder o equivalente a 30 minutos
diários para serviço ao parque. A gestão desse tempo será feita em comum acordo com o
Responsável do grupo e o SNP.
3. INSTALAÇÕES

- O SNP dispõe de instalações sanitárias com banhos de água quente, devendo a água ser usada
com moderação.
- Existem torneiras exteriores na zona do Campo Base do SNP, onde poderão abastecer-se de
água para lavagens, não sendo esta uma zona a utilizar para lavagens.
- A utilização de estruturas fechadas estão sujeitas a aluguer.
- A utilização de estruturas de ensombramento existentes poderá estar atribuída em
exclusividade aos eventos/alugueres acima mencionados.
- Quando as estruturas de ensombramento se encontram livres de aluguer em exclusividade,
serão de uso comum a todos os utilizadores do SNP, podendo servir de apoio aos grupos, para
acautelar bens e realizar pequenas reuniões. Para tal pedimos que tenham em conta a ocupação,
utilização e limpeza das mesmas.
- Existem vários pontos com energia eléctrica, tanto no Campo Base como perto deste. Em caso
de necessidade, o SNP pode fornecer um gerador com o máximo de 15 KV para aluguer.
- Os serviços de limpeza: dos WC, balneários, zonas de ensombramento, zonas de
acampamento, campos de jogos e outros, terão de ser assegurados pelos utilizadores do espaço e
sob orientação do SNP.
4. OUTROS ESPAÇOS
- O SNP possui espaços destinado unicamente à prática de jogos diversos, não devendo estas
atividades ocorrer noutros locais do parque, a menos que com a autorização do responsável do
parque.
- O SNP possui diversos espaços de estacionamento devidamente identificados, que se destinam
ao estacionamento de viaturas dos grupos acampados ou em atividade, não devendo as viaturas
ficar estacionadas noutras zonas.
- As churrasqueiras poderão ser utilizadas desde que observadas todas as medidas de segurança
na prevenção de incêndios. Com base na legislação aplicada durante a época denominada por
“época dos fogos florestais”, os promotores serão os responsáveis por eventuais
acidentes, nomeadamente incêndios e suas consequências.
5. PREÇOS
Todas as entradas e estadas no SNP estão sujeitas ao pagamento de um valor diário por pessoa.
6. SEGURANÇA
- Todas as áreas interditas devem ser escrupulosamente respeitadas, por questões de segurança
(ex. areeiros, zona de colmeias, etc.).
- Devido à existência de explorações de areia em produção com trânsito de camiões e máquinas
pesadas, a utilização de toda a zona a poente da várzea e ribeira da Pateira (zona dos lagos
incluída) está sujeita a comunicação e autorização prévias do responsável do SNP.
- A zona das Lagoas é uma zona não vigiada, competindo aos responsáveis de cada grupo zelar
pela segurança dos seus elementos, declinando o SNP qualquer responsabilidade nesta área.
- O SNP não se responsabiliza por qualquer dano, furto ou roubo, em pessoas e bens ocorridos
dentro ou fora do espaço de acampamento, devendo cada grupo prevenir estas possibilidades.

-Todos os utilizadores do SNP têm de possuir obrigatoriamente um seguro individual de
acidentes pessoais (escutista ou outro), pelo que o SNP declina qualquer tipo de
responsabilidade por eventuais acidentes ocorridos em campo, cabendo essa responsabilidade ao
responsável da Atividade.
Contactos de EMERGÊNCIA:
•
•
•
•

Número do Sesimbra Natura Park: Tel. +351 916 743 979
Número Nacional de Socorro: 112
Número Nacional de Proteção à Floresta: 117
Corpo de Bombeiros Voluntários de Sesimbra: 212288450

7. SANÇÕES
- Os utilizadores e seus grupos (Escolas/Associações/Agrupamentos, etc.) serão
responsabilizados por quaisquer danos ou prejuízos que causem no Sesimbra Natura Park.
- Sem prejuízo de eventuais procedimentos legais cíveis ou criminais decorrentes da aplicação
de legislação em vigor, o desrespeito por este Regulamento está sujeito a instauração de um
inquérito disciplinar. Da sua apreciação poderá resultar uma das seguintes penalidades:
•
•
•

Advertência escrita;
Ordem de abandono do Campo;
Proibição de acampar em anos posteriores no SNP.

